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Wywołane uprzedzenie
Holokaust
systematyczne wymordowanie 6 mln europejskich Żydów, jest jednym z
najtragiczniejszych okresów ludobójstwa i odczłowieczenia w historii. O dziwo, w dzisiejszych czasach
są grupy, które zaprzeczają holokaustowi. Holokaust nie może być wymazany z historii, czy
zlekceważony jako dzieło kilku szaleńców.
Zgodnie z przewrotną logiką każdy kolejny akt prześladowania i okrucieństwa nazistowskiego
przeciwko Żydom przeradzał się w następny, a umożliwione to było w znacznej mierze tym, że reszta
świata ignorowała ciężki los Żydów, odmawiając im azylu i milcząc. Określanie sprawców holokaustu
mianem „szaleńców” lekceważy rozwój ich ideologii i władzy politycznej, zakresu wymaganych,
złożonych organizacyjnych powiązań i ogromnego udziału, które niemalże umożliwiły Hitlerowi
zrealizowanie ostatecznego rozwiązania żydowskiego problemu całkowitej zagłady europejskich
Żydów. Mówiąc prosto, Hitler i jego poplecznicy nie odnieśliby sukcesu, gdyby nie pomoc dziesiątek
tysięcy strategów, uczestników i kolaborantów, jak i obojętne przyzwolenie innych narodów.
Jedynym sposobem zapobiegnięcia kolejnemu holokaustowi jest zrozumienie tego, co kierowało
nazistami, aby używali swojej wiedzy, umiejętności i technologii dla celów ludobójstwa. Wtedy
napotkamy się na okrucieństwa spowodowane uwolnioną żądzą władzy, podłymi uprzedzeniami,
bezduszną apatią i obojętnością.

Co nazywamy antysemityzmem?
Antysemityzm jest nienawiścią i wrogością oraz dyskryminacją Żydów pod względem religijnym lub
rasowym. Przybiera on wiele różnych form włącznie z nauczaniem głoszącym Boże odrzucenie Żydów
z powodu ich niezaakceptowania Jezusa jako Mesjasza. Zachowując swoją własną, wyjątkową religię
i kulturę Żydzi byli prześladowani na skutek różnego rodzaju szkodliwych i stereotypowych wierzeń i
praktyk.

Historia nienawiści
Historia narodu żydowskiego łączy się z uprzedzeniami i prześladowaniami, które zmniejszały się
i nasilały w ciągu kolejnych lat. O różnym czasie i w różnych miejscach Żydzi byli przedmiotem
okrutnego traktowania od łagodniejszej dyskryminacji do przerażających pogromów (masakr
sponsorowanych przez rządy) i wyrzucania z krajów (np. z Hiszpanii w 1492). Podwaliną tych
prześladowań były szerzące się antysemickie doktryny nauczane przez kościół zarówno katolicki, jak i
protestancki.
Gdy oświecenie i rewolucja francuska przyniosły nową wolność religijną w XVIII wieku, nie zmniejszyło
to antysemityzmu i Żydów nadal traktowano jak wyrzutków społeczeństwa. W XIX w. ich
dyskryminacja nadal trwała, a w niektórych miejscach gwałtownie się nasiliła. Pojawił się tak zwany
„rasizm naukowy”, który opierał niechęć do Żydów na ich rzekomych cechach charakterystycznych
i teologii zastąpienia jako podstawie antysemityzmu. Ciągnęło się to do XX w., kiedy to dezorganizacja
ekonomiczna i polityczna spowodowana przez I wojnę światową nasiliła uprzedzenie do narodu
żydowskiego, a w nazistowskich Niemczech rozwinął się antysemicki rasizm podsycający holokaust.

Żydzi - klucz do powrotu Jezusa
Antysemityzm to coś więcej niż religijne, społeczne, ekonomiczne czy polityczne zjawisko. Jest to
strategia zainspirowana przez demoniczne duchy, którym zależy nie tylko na tym, aby skrzywdzić
czy zabić Żydów, ale żeby tak naprawdę zapobiec powtórnemu przyjściu Jezusa (Jeszui)
Mesjasza. Żydzi są celem szatana, nie dlatego, że są po prostu Żydami, ale dlatego, że mają
centralne miejsce w Bożym planie powrotu Mesjasza na ziemię (Zach. 12:10-11, 14:4, Ew. Mat.
23:39, Rzym. 11:15). Musimy to zrozumieć, żebyśmy mogli rozpoznać i skutecznie zdemaskować
źródła antysemityzmu i jeśli Bóg daje nam taką możliwość, stać razem przeciwko wszelkiego
rodzaju działaniom antysemickim i zwalczać ich skutki.
Pozwólcie, że wyjaśnię wam to trochę lepiej. Ostateczny cel demonów inspirujących antysemityzm
jest zawsze taki sam zniszczenie narodu żydowskiego. Dlaczego? Ponieważ szatan wie, że naród
żydowski ma kluczową rolę w Bożym planie powtórnego przyjścia Jezusa. W Ew. Mat. 23:39 Jezus
mówi Żydom, że nie ujrzą Go dopóki nie powiedzą do Niego: Błogosławiony, który przychodzi w
imieniu Pańskim. Proszę, zwróćcie uwagę na to, że powiedzenie poprzedza ujrzenie. Innymi słowy,
Żydzi, którzy odrzucili Jezusa muszą Go przyjąć. Muszą wołać, aby powrócił.
W Dz. Ap. 3:21 Piotr mówi, że Jezusa musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy,
o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Prorocy ogłaszali wiele rzeczy
o narodzie żydowskim, włącznie z ich ponownym zebraniem w Ziemi Izraela. Prorok Zachariasz
powiedział, że kiedy Bóg wyleje na naród żydowski ducha łaski i błagania, oni spojrzą na mnie, na tego,
którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak
gorzko biadają na pierworodnym (Zach. 12:10). W tym wielkim narodowym dniu objawienia naród
żydowski będzie przywoływał Jezusa z nieba. Wierzę, że apostoł Paweł potwierdza to w Rzym. 11:15:
Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie
powstaniem do życia z martwych?. Ponieważ z wersetu 1 tego rozdziału wiemy, że Bóg nie odrzucił
narodu żydowskiego, to odrzucenie, o którym mówi tutaj Paweł jest odrzuceniem Jezusa przez Żydów.
Dr David H. Stern w przekładzie Biblii żydowskieJ tłumaczy to tak: Jeżeli ich odrzucenie Jeszui
oznacza pojednanie dla świata, co będzie znaczyło ich przyjęcie Go? To będzie jak powstanie ze
śmierci do życia! Ich odrzucenie Jezusa oznacza pojednanie dla świata. Ich przyjęcie Go będzie
oznaczało życie ze śmierci. Osobiście uważam, że nie odnosi się to do ogólnoświatowego odrodzenia.
Wierzę, że odnosi się to do prawdziwego zmartwychwstania ze śmierci. Wiemy z I Kor. 15:5152 i z I
Tes. 4:1618, że zmartwychwstanie to nastąpi, gdy powróci Mesjasz. Wiemy także, że Jego powrót
oznacza uwięzienie i ostatecznie zniszczenie szatana wraz z całym jego dziełem (Obj. 20:17).
Szatan także wie o tym planie i dlatego próbuje i będzie próbował nie dopuścić do tego, żeby słowa
proroków się wypełniły. Jeśli mu się to uda, wtedy, według Dz. Ap. 3:21, Jezus pozostanie w niebie.
Ponieważ naród żydowski zajmuje centralne miejsce w Bożym planie powtórnego przyjścia Króla, jest
on szczególnym celem szatana. Plan szatana jest prosty. Jeśli uda mu się zniszczyć Żydów przez
asymilację lub śmierć (woli śmierć, ponieważ wtedy nie będzie już możliwości ponownego
odrodzenia), wtedy słowa proroków się nie wypełnią i w ten sposób zapobiegnie powtórnemu przyjściu
Jezusa.
To wyjaśnia, dlaczego Żydzi tak wiele razy byli prześladowani albo zabijani. Szatan chciał, by stracili
swoją tożsamość jako Żydzi albo, żeby stracili swoje życie, żeby nie było nikogo, kto wypełniłby słowa
proroków. Obsesja nazistów na punkcie mordowania Żydów była próbą szatana, aby zapobiec
powtórnemu przyjściu Jezusa. Ten sam duch, który był ich inspiracją działa teraz pod postacią
fundamentalistycznego islamu. Przez dżihad, czyli „świętą wojnę” próbuje dokonać tego, czego nie
udało mu się dokonać podczas holokaustu. Tyrady prezydenta Iranu na temat zniszczenia Izraela w
holokauście nuklearnym powinny być brane na poważnie. Działa on pod wpływem tego samego
demonicznego ducha co Hitler.
Kiedy zrozumiemy demoniczne aspekty tej bitwy, musimy z gorliwością zakładać codziennie naszą
zbroję i robić użytek z duchowej broni, do której mamy dostęp (Ef. 6:1118, II Kor. 10:45). Nigdy nie
powinniśmy lekceważyć środków wroga (II Kor. 2:11), ale zawsze pamiętać, że jest on pokonanym
wrogiem (Kol. 2:15) i toczymy tą bitwę wysoko ponad nim, posadzeni z Jezusem w niebiosach (Ef.
1:20-22, 2:15).

Bóg ostrzega kościół
Gdy już zrozumiemy, że antysemityzm jest demoniczną strategią mającą na celu zapobiec powtórnemu
przyjściu Jezusa, możemy pojąć, dlaczego Bóg dał nam takie wyraźne ostrzeżenie, abyśmy nie
pozwolili antysemityzmowi wkraść się do naszych serc.
Jeśli natomiast niektóre z tych gałęzi zostały odłamane, a ty, niczym dzika gałązka, wszczepiony
między pozostałe, zyskałeś udział w korzeniu i sokach drzewa oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A
jeśli się wynosisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie. Powiesz jednak: Gałęzie
odłamano, abym ja był wszczepiony. Słusznie! Odłamano je z powodu niewiary, ty jednak trwasz dzięki
wierze. Nie wzbijaj się w pychę. Raczej się strzeż. Jeśli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może nie
oszczędzić i ciebie. Lepiej zwróć uwagę na dobroć i surowość Boga na surowość dla upadłych i na
dobroć względem ciebie, o ile pozostaniesz w tej dobroci, bo w przeciwnym razie ty też zostaniesz
odcięty (Rzym. 11:17-22, Nowe Przymierze Pismo Święte Nowego Testamentu, Ewangeliczny Instytut
Biblijny, Liga Biblijna w Polsce, Poznań, Bydgoszcz, 2008).
W tym niezwykle ważnym fragmencie Pisma Paweł mówi, że Bóg traktuje wynoszenie się ponad naród
żydowski (gałęzie naturalne) jako bardzo poważny grzech. Ten grzech jest tak haniebny
w oczach Bożych, że ci, którzy są winni tego grzechu, doświadczą srogości Bożego sądu i naprawdę
zostaną odcięci od źródła ich duchowego życia korzeni Drzewa Oliwnego. Paweł nie wymyślił
określenia „odcięty”. Odnosi się on do wielokrotnego użycia słowa „odcinać” w hebrajskiej Biblii.
Czerpie także ze swojej wiedzy rabina, ponieważ tradycyjne użycie tego słowa oznaczało
przedwczesną śmierć. Każdy kto to czyta, z łatwością zrozumie prostotę tej analogii. Każda gałąź
odcięta od drzewa nie jest już odżywiana przez korzenie tego drzewa i umiera.
O dziwo, liderzy kościoła nie posłuchali tego apostolskiego ostrzeżenia i wynieśli się ponad naród
izraelski. Ich antysemityzm spowodował Boży sąd. Kościół został odcięty od swoich korzeni w
izraelskim Drzewie Oliwnym. Został odcięty od życia duchowego, które płynie z tych korzeni (dosłowne
tłumaczenie: ociekającego tłuszczem lub namaszczonego korzenia).
Historia pokazuje konsekwencje bycia odciętym. Doświadczamy trzyczęściowej demonicznej strategii
objawiającej się przez filozofię grecką (intelektualizm i humanizm zastępujący objawienie), rzymskie
formy rządów (cesarze zastępujący sługi) i pogańskie wierzenia religijne (na przykład Wielkanoc
zastępująca Paschę). Strategia ta stworzyła różnorodne niebiblijne doktryny, dogmaty, wierzenia
i praktyki, które przekształciły oryginalne apostolskie i prorocze, wypełnione Duchem Świętym ciało
Chrystusa w nową zinstytucjonalizowaną religię zwaną chrześcijaństwem. Co rozpoczęło się w duchu,
stało się ciałem (Gal. 3:3).
W dodatku ta nowa religia została zainspirowana przez wroga, by utrzymać antagonistyczną i
prześladowczą relację z narodem żydowskim, a tym samym zapobiec, aby pradawny lud Boży otrzymał
prawdziwe świadectwo tego, kim naprawdę jest Jezus i co naprawdę uczynił. Innymi słowy,
antysemityzm nie tylko odciął kościół od jego dających życie korzeni, ale także wypaczył relację
pomiędzy kościołem a narodem żydowskim. Zamiast proklamować pełne miłości świadectwo
odkupienia dla narodu żydowskiego i być przepełnionym Duchem Świętym, który wzmacnia duchowe
życie, co mogłoby rozbudzić w Izraelu duchową zazdrość, chrześcijaństwo było pełne demonicznych
doktryn, które nauczały pogardy i nienawiści do narodu żydowskiego i zainspirowały okrutne akty
prześladowcze.
Szatan stworzył arcydzieło odciął kościół od jego korzeni i wypaczył jego relację z naturalnymi
gałęziami. Zamiast pobudzić Żydów do wiary w Jezusa, kościół zrobił coś dokładnie odwrotnego.
Poprzez swoje demonicznie zainspirowane nauczanie pogardy dla Żydów i dziedzictwo nienawiści
i prześladowań, kościół nieustannie pobudzał naród żydowski do głębokiej wrogości w stosunku do
Jezusa, która pozostaje w nim do dnia dzisiejszego. To jedna z największych i najbardziej ironicznych
tragedii w historii kościół współpracujący z diabłem i przeciwstawiający się Bożemu planowi powrotu
swego własnego Pana.
Tragedią jest, że antysemityzm istnieje w kościele nawet dzisiaj. Teologia zastąpienia i inne zjadliwe
doktryny antyżydowskie i antyizraelskie stanowią prawdziwą epidemię w dziejach chrześcijaństwa.
Z wszystkim tym trzeba się skonfrontować i usunąć to. A stanie się tak, kiedy wierzący z całego świata
będą pokutować za zmowę kościoła z duchem antysemityzmu i kościół pozbędzie się wszelkich
powiązań z nim. Owocem pokuty będzie powrót kościoła do jego biblijnej relacji i odpowiedzialności
względem narodu żydowskiego.

Motywacja i cel demonicznego ducha antysemityzmu nie zmieniły się. Zmieniły się tylko strategie. W
nazistowskich Niemczech objawiał się on w postaci ideologii rasistowskiej. W radykalnym islamie
wykorzystuje przekonania religijne i cele polityczne. Nie bądźmy naiwni. Duch ten nie tylko dąży do
zniszczenia „syjonistycznej jedności nielegalnie stworzonej na muzułmańskiej ziemi przez niewiernych z
Zachodu”, ale do zniszczenia „ludzi soboty” i „ludzi niedzieli”, którzy jako nie-muzułmanie uważani są za
niewiernych i dlatego zasługują na śmierć. Ten diabelski duch dąży do panowania nad światem. Ale nie
będzie panował! Bóg Izraela będzie panował!

Nazistowski plan likwidacji narodu żydowskiego
Jednym z najokrutniejszych wdrożeń w życie szatańskiej strategii był holokaust. Zainspirowani demonicznie
naziści łączyli rasistowską ideologię polityczną z silnymi wierzeniami okultystycznymi, żeby podjąć próbę
systematycznego wymordowania wszystkich 11 milionów żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci
zamieszkujących Europę, a jeśli wygraliby wojnę, to także wszystkich Żydów na świecie. Kiedy mobilne
oddziały śmierci (einsatzgruppen) okazały się nieskuteczne, stworzono plan systematycznej identyfikacji
Żydów, a później umieszczania ich w odgrodzonych murem częściach miasta zwanych gettami. Stamtąd
Żydzi byli transportowani w bydlęcych wagonach do obozów śmierci, gdzie selekcjonowano ich i
przeznaczano na natychmiastową śmierć w komorach gazowych lub do pracy jako przymierająca głodem siła
robocza.

Oszustwo i złudzenie
Naziści byli tacy jak i diabeł, który jest mistrzem kłamstwa i oszustwa, przekonującym ludzi
o czymś, podczas gdy prawda jest zupełnie odwrotna i robiącym to niezwykle subtelnie. Byli biegłymi
kłamcami i oszustami zdobywającymi się na niezwykłą subtelność, kiedy chcieli ukryć swoje
prawdziwe intencje. Pomimo, że śmiało głosili swoje pragnienie uczynienia Europy Judenrein
wolnej od Żydów, utrzymywali samą metodę masowej zagłady w ściśle strzeżonej tajemnicy.
Oficerowie SS i żołnierze, którzy mordowali byli starannie wybierani do swojej pracy i zobowiązani
do zachowania tajemnicy.
Naziści używali do komunikacji zakodowanego języka. Na przykład, często używali słowa „akcja”,
które oznaczało, że wkrótce miało się odbyć masowe morderstwo albo już się odbyło. Byli także
w stanie przekonać całe żydowskie wspólnoty, że są jedynie przesiedlani do lepszych,
bezpieczniejszych warunków. Żydów zachęcano także do zabierania z sobą cennych i osobistych
rzeczy. A wszystko to po to, by ułatwić ich okradanie. Czasem nawet naziści przekonywali Żydów do
zakupienia biletów na podróż pociągiem.

Auschwitz i obozy śmierci
Pierwszy obóz śmierci znajdował się na obrzeżach polskiego miasta Oświęcim. Naziści nadali mu
osnutą złą sławą nazwę Auschwitz. W Auschwitz, pierwotnym polskim obozie wojskowym, naziści
doskonalili sztukę masowego mordowania. Gdy już ją udoskonalili, wybudowali drugą, znacznie
większą fabrykę śmierci zwaną Birkenau albo Auschwitz II około 3 km dalej. Birkenau miało 4
ogromne podziemne komory gazowe, każda będąca w stanie zabić 2 tys. ludzi w ok. 20 min. Żeby
zmniejszyć panikę, naziści zainstalowali imitacje końcówek prysznica w suficie, mówiąc swoim
ofiarom, że idą tylko wziąć prysznic. Następnie przez otwory w suficie zrzucali do tych szczelnych
pomieszczeń granulki cyklonu. W połączeniu z powietrzem granulki te wydzielały śmiertelne opary.
Żydowscy robotnicy usuwali ciała, golili ich głowy (włosy były używane do wyrobu koców i
wypychania materacy) i ściągali złoto z ich zębów. Obok komór gazowych znajdowały się ogromne
krematoria z tuzinami specjalnie zaprojektowanych pieców. Każdy z nich mógł przeciętnie
skremować 3 ciała w pół godziny.

Miejsce selekcji
Będąc skrupulatnymi rekordzistami, naziści robili zdjęcia całemu procesowi zagłady. Zdjęcia te
przedstawiały przyjeżdżające transporty i Żydów wylewających się z wagonów. Mężczyzn i chłopców
stawiano po jednej stronie platformy, a kobiety i dzieci po drugiej. Każdy z nich przechodził przez
platformę do miejsca, gdzie oficerowie SS przyglądali im się przez sekundę albo dwie, żeby
sprawdzić ich przydatność. Tutaj decydowano, czy będą pracowali na śmierć jako niewolnicza siła
robocza, czy zostaną od razu wysłani na śmierć do komór gazowych. Wszystkich starych mężczyzn,
większość kobiet i małych dzieci wysyłano prosto na śmierć. To miejsce ich sprawdzania i selekcji,
które decydowało o życiu albo śmierci znane jest jako „miejsce selekcji”. To tutaj potwory takie jak dr
Josef Mengele stały i wybierały ofiary swoich strasznych eksperymentów medycznych.

Na miejscu selekcji
Pierwszy raz stałem na miejscu selekcji w 2001 roku. Nie da się opisać zwiedzanie obozów śmierci.
Wszystko co człowiek może zrobić, to spacerować w pełnej szoku ciszy i być świadkiem dowodów
przerażającego, bestialskiego okrucieństwa i demonicznej żądzy krwi nazistowskiego reżimu. Obozy
te ilustrują nieludzką, szaleńczą, demonicznie zainspirowaną nienawiść, która panowała w sercu
nazistowskich Niemiec.
Zdałem sobie sprawę, że stoję w miejscu, które było dosłownie epicentrum zła, gdzie nienawiść
nazistów dopuściła się morderstwa milionów Żydów. Jednakże nie była to tylko niemiecka nienawiść.
Wszystkie narody Europy, Rosja i Ukraina miały głęboko zakorzenione poglądy antysemickie i długie
historie prześladowań narodu żydowskiego. Wszystkie one bezpośrednio lub pośrednio i w
mniejszym lub większym stopniu były zaangażowane w udział w ostatecznym rozwiązaniu.
Wszystkie one są winne stworzenia miejsca selekcji.
Tak naprawdę, miejsce selekcji nie było tylko epicentrum nazistowskiej nienawiści przy współudziale
Europy. Był to rezultat wieków i mileniów demonicznych doktryn antysemickich przyjętych przez
kościół i wydobytych przez jego zwiedzionych liderów. Miejsce selekcji jest rezultatem i ostatecznym
owocem teologii zastąpienia i całego innego nauczania pogardy i nienawiści do narodu żydowskiego,
zarówno przez osoby świeckie, jak i „duchowe”.
Pomimo, że było wiele obozów koncentracyjnych, obozów śmierci i miejsc masakr, miejsce selekcji w
Birkenau ma wyjątkową lokalizację, tak, że reprezentuje wszystkie inne miejsca, w których
mordowano Żydów. Pozostało takie samo jak tego dnia, gdy radziecka armia wyzwoliła obóz. Można
stanąć dokładnie w tym samym miejscu, w którym stali oficerowie SS, gdy decydowali o losie
każdego Żyda, pobieżnie mu się przyglądając. Widać tu diabelski owoc, który był rezultatem wieków
doktryn i dogmatów antysemickich. Widać tu także wyraźnie prawdę; to tutaj ujawniają się prawdziwe
motywy demonicznego ducha stojącego za antysemityzmem. Antysemityzm oznacza śmierć;
fizyczną śmierć dla narodu żydowskiego i duchową śmierć (to „odcięcie”) dla kościoła.

Niezwykłe zaproszenie
Powracałem do Polski przez kilka kolejnych lat nauczając o żydowskich korzeniach na konferencji
odbywającej się w różnych miastach Polski. W sierpniu 2005 konferencja ta została na stałe
przeniesiona do Oświęcimia i nazwana „Z holokaustu do żywej nadziei”. Częścią konferencji było
zwiedzanie obozów śmierci Auschwitz-Birkenau. Liderzy konferencji poprosili mnie o
poprowadzenie Wieczerzy Pańskiej na miejscu selekcji w Birkenau. Lata temu Pan dał im wizję, aby
zabierali małe grupki wierzących i mieli tam Łamanie Chleba, ale w 2005 r. po raz pierwszy gościli
taką dużą grupę. Wtedy też po raz pierwszy poprowadził to wierzący Żyd. Jako Żyd mesjanistyczny,
byłem bardzo zaszczycony, a zarazem pełen pokory, że to mnie Pan wybrał, by poprowadzić taką
usługę na miejscu selekcji wroga.
Prowadzenie tej Wieczerzy Pańskiej było jednym z najgłębszych przeżyć w moim życiu. Wywarło na
mnie taki wpływ, że nie byłem w stanie mówić na ten temat przez następne 3 dni. Nawet po tych 3
dniach mówienie o tym sprawiało mi wielką trudność. Także pisanie o tym doświadczeniu było dla
mnie bardzo ciężkie, ponieważ toczyła się we mnie walka, aby znaleźć właściwe słowa, które
wyraziłyby to, co Bóg mi tam objawił. Modlę się, abym potrafił wam to przekazać, ponieważ wierzę,
że przez komunię w miejscu selekcji uwalniamy z duchowej sfery coś, co może mieć ważny wpływ
na przyszłą historię kościoła i jego relację z narodem żydowskim.

Komunia na miejscu selekcji
Kiedy zacząłem prowadzić komunię, dotarły do mnie 3 następujące rzeczy:
1. Ja, Żyd, stałem w miejscu, gdzie wcześniej tak wiele Żydów stało w obliczu rychłej śmierci lub
niemiłosiernego cierpienia. Jak wszyscy Żydzi, którzy przyjeżdżają zwiedzać obozy, zdałem
sobie sprawę, że gdybym żył w tamtych czasach, mógłbym stać pośród nich.
2. Stałem tam nie tylko jako Żyd, ale także jako Żyd wierzący w Jezusa i wpływowy lider Jego
kościoła.
3. Z powodu długiej i bolesnej historii chrześcijańskiego antysemityzmu, stałem w miejscu, które
streszczało skomplikowaną, zawiłą historię i ciągnący się konflikt pomiędzy narodem żydowskim
a Jezusem Chrystusem. Doskonale zdawałem sobie sprawę, jakie znaczenie w wypełnianiu się
biblijnych proroctw, które zakończą się powtórnym przyjściem Mesjasza, ma relacja między
Jezusem Chrystusem a narodem żydowskim.

Tak głęboko zraniony
Ważne jest, abyście zrozumieli jak bardzo holokaust dotknął naród żydowski. Jest on dla nich
miernikiem współczesnych przeżyć; dusza każdego Żyda jest zraniona przez holokaust w
mniejszym lub większym stopniu. Ma on wpływ na żydowską psychikę i światopogląd. Stanowi
soczewkę, przez którą naród żydowski patrzy na świat. Dowodem tego jest fakt, że praktycznie
każda żydowska publikacja w pewien sposób, czy to pośrednio czy bezpośrednio, odnosi się do
holokaustu. Naród izraelski narodził się z prochów holokaustu i wspomnienia o nim stanowią
brutalne przypomnienie dla wszystkich Żydów, a szczególnie dla Izraelczyków, o ostatecznym celu
tych, którzy ich nienawidzą.

Moja wizja
W trakcie wieczerzy podniosłem nad głowę kielich odkupienia, który oznacza krew Mesjasza.
W ciągu kilku krótkich, ale niezwykle głębokich minut czułem, słyszałem i widziałem w głębi ducha
kilka równoległych wizji, które składały się w jedno prorocze przesłanie. Z trudną do opisania
intensywnością wizje te dotykały mnie w każdym wymiarze emocjonalnym, psychicznym i
duchowym.
Obrazy, które widziałem były jak retrospekcja wydarzeń z historii. Na przemian pokazywały cudowną
historię odkupienia prawdziwego ciała Chrystusa, a później kościół chrześcijański z jego długą,
bolesną historią antysemickich powstań przeciwko Żydom i ich prześladowań, a następnie głęboko
zakorzenioną niechęć Żydów do Jezusa, kościoła i religii chrześcijańskiej spowodowaną tą bolesną
historią.
W wizjach tych widziałem i słyszałem grzmiących i szalejących antysemickich kaznodziei,
podburzających nieświadome tłumy do agresywnego szału. Słyszałem liderów kościoła
nauczających demonicznych doktryn i wypaczonych kłamstw, które rodziły nienawiść,
prześladowania, pogromy, inkwizycje, odrzucenia i wymuszone nawrócenia. Wszystko to
doprowadziło do ludobójstwa dokonanego w miejscu, w którym staliśmy. Otoczony śmiercią, czułem
dziedzictwo nienawiści i nauczania pogardy w imieniu Jezusa Chrystusa, które tak głęboko zraniły
mój naród.

Pokuta, która wszystko zmienia
A teraz staliśmy tam, pokutując za te wszystkie straszne grzechy historii i odrzucając ich teraźniejsze
wpływy. Czyniliśmy to, bo każdy z nas osobiście doświadczył odkupienia, które wspominaliśmy
przystępując do komunii. On, którego imienia przewrotnie użyto, aby wydobyć pokłady nienawiści
względem Żydów, jest Tym, który zmienił nasze życie i dał nam miłość do nich i wszystkich innych
ludzi.
Cała moja istota głęboko i boleśnie uświadomiła sobie, że miejsce selekcji nie było jedynie wynikiem
szaleńczej nienawiści nazistów, ale tak naprawdę rezultatem wieków zjadliwej nienawiści, którą
kościół głosił w stosunku do mojego narodu. To ta zainspirowana przez szatana nienawiść
podsycana przez z pozoru niewinne, podłe doktryny i złe nauczanie zwiedzionych liderów wywołała
przekonania, które zrodziły ostateczne rozwiązanie i miejsce takie jak miejsce selekcji. Przedstawia
ono ostateczny owoc chrześcijańskiego antysemityzmu, teologii zastąpienia (kłamliwej doktryny,
która naucza, że kościół zastąpił Izrael w Bożym planie; Żydzi nie są już Bożym narodem wybranym
i żadne proroctwa już ich nie dotyczą) i wszystkich innych nauk, dogmatów i ideologii, które nauczały
pogardy i nienawiści do narodu żydowskiego.
Kiedy tak ta straszna historia przewijała się przed moimi oczami, świadomość mojej własnej
żydowskości i fakt, że ja, Żyd, prowadzę tą komunię stały się jeszcze potężniejsze. Oto ja, Żyd,
którego naród prześladowano i mordowano za zbrodnię bycia Żydami. W tym samym czasie głęboko
i dotkliwie uświadomiłem sobie, że stoję na tym strasznym miejscu śmierci, nie tylko jako Żyd, ale
jako Żyd wierzący w Jezusa, którego mój naród obwinia o bycie bezpośrednią przyczyną całego
chrześcijańskiego antysemityzmu. Obwiniają Go; oskarżają Go (którego imienia wielu z tych, którzy
cierpieli i umarli tutaj nawet nie wypowiedziałoby) o bycie heretykiem, odszczepieńcem, zdrajcą,
kłamcą i zwodzicielem. On jest twórcą tej znienawidzonej chrześcijańskiej religii, która sprawiła im
tyle bólu. On, odrzucony i wzgardzony Jezus Chrystus, jest tym, którego ostatecznie powinno się
obwinić za ich ból i cierpienie.

Mesjasz
Dlaczego Żydzi mieliby wierzyć inaczej? Ich rabini, którym bezgranicznie wierzą, nauczają, że
Jezus był kolejnym fałszywym Mesjaszem, kłamcą, którego należy odrzucić. Nauczają, że
chrześcijanie nieświadomie źle zrozumieli, zinterpretowali i zastosowali Torę i hebrajskie Pisma.
Doświadczenia Żydów związane z chrześcijaństwem i większością tych, którzy nazywają siebie
chrześcijanami tylko utwierdziły ich w tym przekonaniu. Ci, którzy twierdzili, że reprezentują Jezusa
rozsiewali nienawiść i zjadliwość, pogardzając nimi, wyrzucając ich ze swoich domów i państw,
masakrując ich i spalając żywcem w ich synagogach. Prześladowania te nie zawsze były jawne i
bezpośrednie, czasem były skryte i delikatniejsze (np. pozbawianie ich możliwości zatrudnienia i
dostania się na uniwersytety). Wszystko to sprawiło mojemu ludowi ból i trwale okaleczyło ich
emocje i psychikę.

Ciąg dalszy wizji…
W dalszej części mojej wizji zobaczyłem tak zwane „debaty” wymuszone na Żydach przez kościół.
Rabini trwali mocno przy swoim przywiązaniu do Tory i tradycyjnych interpretacji Pisma. Dalej
ogłaszali odrzucenie Jezusa jako Mesjasza. Taka postawa tylko utwierdziła kościół w tym, że Żydzi
są „niewierni” i dlatego Bóg ich odrzucił i zasługują na prześladowanie i śmierć. Widziałem
inkwizytorów torturujących Żydów dopóki czegoś nie wyznali, nawet tego, że Jezus jest
Mesjaszem, a później i tak zabijających ich.
Widziałem jesziwy (szkoły żydowskie) i synagogi, w których słyszałem argumenty, jakich używali
rabini, żeby udowodnić, że Jezus nie może być Mesjaszem i w tym samym czasie zabraniając
czytania Nowego Testamentu, ponieważ, jak uważali, zawiera on kłamstwa i nienawiść. Mogłem
zobaczyć i poczuć wściekłość rabinów i narodu żydowskiego na sam dźwięk imienia Jezus i furię
kaznodziejów, księży i biskupów w stosunku do Żydów jako „zabójców Chrystusa”. A pomiędzy i
nad tym wszystkim widziałem Jezusa. On, którego Żydzi oskarżali o to, że był głównym źródłem ich
cierpienia, tylko On może być głównym źródłem ich wykupienia i zbawienia.

Odkupieni ludzie
Gdy wizje te przewijały się w moim duchu, miałem głęboką świadomość, że byłem Żydem, który
osobiście doświadczył mocy zmartwychwstania i odkupienia przez Mesjasza. Świadomość ta
połączyła się z kolejnym intensywnym przypływem obrazów. Tym razem dotyczyły one pozytywnej
strony historii kościoła.
Ta potworna, grzeszna strona historii kościoła stopniowo znikała i zastąpiła ją piękna i święta
strona. Widziałem niezliczone miliony ludzi przez wieki aż do dzisiaj, których życie zostało
cudownie odmienione przez zbawiającą moc ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Mesjasza.
Nie wszyscy chrześcijanie i liderzy kościoła na przestrzeni wieków nienawidzili Żydów i
prześladowali ich; niektórzy zaprzyjaźniali się z nimi, a nawet ryzykowali własne życie ochraniając
ich. Ci prawdziwi wierzący nieśli autentyczną „pochodnię świadectwa” przez Europę i wielu z nich
bardzo cierpiało za swoją wiarę. Jeśliby wszędzie wszyscy chrześcijanie i liderzy kościoła bez
ustanku nienawidzili i prześladowali Żydów, Żydzi nie byliby w stanie żyć gdziekolwiek w Europie, a
tym bardziej doskonale prosperować w tak wielu krajach. Na przykład, Żydzi żyli i mieli się bardzo
dobrze w Polsce 1000 lat przed holokaustem! Nazywali nawet Polskę „Polanja”, co w hebrajskim
oznacza „Bóg tu mieszka”.

Moc odkupienia
Kiedy patrzyłem na ludzi zgromadzonych wokół mnie, aby obchodzić komunię, zobaczyłem żywy
dowód odkupienia. Oto ludzie, których życie zostało zmienione przez Jezusa, którego
namaszczającą śmierć i usprawiedliwiające zmartwychwstanie wspominaliśmy. Ponieważ
doświadczyli Jego odkupienia i zrozumieli swoją rolę kapłanów, którzy wstawiają się za innymi (I
Piotr. 2:5,9, Obj. 1:6), pokutowali za grzechy poprzednich pokoleń i wstawiali się ze łzami w oczach
za współczesnym pokoleniem Żydów i chrześcijan. Tu, na tym miejscu śmierci stali ludzie, których
świadectwo mówiło, że ten prawdziwy Jezus nie ten „Jezus” używany jako narzędzie nienawiści
przez zainspirowanych przez szatana liderów, ale ten prawdziwy Jezus, zmartwychwstały
Odkupiciel, jest źródłem zmieniającej życie, uzdrawiającej miłości.
Ci drogocenni wierzący przyjechali z całej Polski, a także Europy, Anglii i Ameryki, by poprzez
komunię świętować cudowny dar życia wiecznego, który ten żydowski Mesjasz nabył dla nich
przelewając swoją krew i składając swoje życie w ofierze za ich grzechy. Przyszli na to miejsce
śmierci, aby ogłaszać zwycięstwo Zbawiciela nad śmiercią. Przyszli na to miejsce cierpienia, żeby
ogłaszać swoją miłość do narodu żydowskiego i państwa Izrael. Przyszli na miejsce selekcji, aby
złożyć prorocze oświadczenie o obecnych celach Boga dla ciała Chrystusa i narodu żydowskiego
oraz, aby ogłaszać swoje zaangażowanie w wypełnianie tych celów.

Pojednanie
Tutaj, przed sobą, na miejscu selekcji widziałem wyraźny dowód, że Pan już wypełnia swój zamiar
pojednania swojego kościoła z jego żydowskimi korzeniami i narodem żydowskim. Tutaj, przede
mną stał dowód na to, że Jezus oczyszcza swoje ciało z demonicznego ducha antysemityzmu. Na
miejscu selekcji ci drogocenni wierzący pokutowali za grzechy kościoła w stosunku do narodu
żydowskiego i ze łzami w oczach wstawiali się za nim. Tylko Książę Życia mógł włożyć takie serce w
ludzi, którzy jeśli nie doświadczyliby zrodzenia z góry, byliby po prostu jak wszyscy inni. Ale oni nie
byli jak wszyscy inni ze względu na to, co Mesjasz uczynił w ich życiu. Oto tutaj uwielbiali, pokutowali
i wstawiali się w płynących prosto z serca modlitwach. Tutaj dziękowali Jezusowi za nowe życie,
które im dał, za wolność i przebaczenie, jakie otrzymali. Tutaj dziękowali Mu za krew, którą przelał
krew, która stanowi pokutę, przebaczenie i osobistą relację z Bogiem Izraela. Tutaj dziękowali Mu
za miłość, którą dał im do wszystkich ludzi, a w szczególności do narodu żydowskiego. To właśnie
dotknęło mnie najbardziej.

Mesjański Król
Kiedy patrzyłem na tych szlochających i modlących się chrześcijan i słuchałem ich, zobaczyłem
inną wizję. Zaczęła mi się odsłaniać historia zbawienia. Był tam Jezus, ukrzyżowany za nasze
grzechy i zmartwychwstały dla naszego odkupienia. Widziałem Go, odrzuconego i wzgardzonego
przez naród żydowski, dla którego jest tak naprawdę jedyną nadzieją. On jest ich mesjańskim
Królem. Jezus, odrzucony przez Żydów i potwornie wypaczony przez kościół, jest doskonałą
manifestacją Bożej miłości. On jest Zbawicielem i Odkupicielem, którego życie stanowiło ofiarę
pokutną za grzechy świata. Tylko On ma moc zmienić świat, ponieważ tylko On ma moc zmienić
ludzkie serca.

Wezwanie na miejsce selekcji
Gdy to wszystko przepływało przez mój umysł i mojego ducha, pojawiła się nowa, większa wizja,
która jak słońce wschodzące nad horyzontem, oświeciła wszystko, co oglądałem. Pierwsze
zobaczyłem mapę w muzeum Auschwitz z wszystkimi liniami kolejowymi Europy, które się tu
zbiegały. Później usłyszałem, jak Pan mówi do mojego ducha. Kiedy słuchałem tych słów,
zrozumiałem, że było to coś, co tylko sam Bóg mógł wykonać. Powiedział:
Tak jak szatan starał się sprowadzić Żydów z Europy na to miejsce, żeby ich zabić, tak Ja pragnę
zebrać ciało Chrystusa z narodów na tym miejscu, aby pokutowali i zostali oczyszczeni z ducha
antysemityzmu. Chcę, aby otrzymali świeżą miłość do narodu żydowskiego i nowe namaszczenie,
moc i zrozumienie, tak by moje plany i cele względem narodu żydowskiego i narodów się wypełniły.
W tej nowej wizji widziałem dziesiątki tysięcy wierzących przybywających z całego świata, żeby
obchodzić komunię na miejscu selekcji. Ogłaszali oni zwycięstwo Jezusa nad grzechami
przeszłości, nad demonicznymi doktrynami teologii zastąpienia i antysemityzmu, nad przeszłymi
planami szatana, by wymordować cały naród żydowski i nad jego obecnymi planami, by zniszczyć
dzisiejsze państwo Izrael. Szatan przyprowadzał Żydów na miejsce selekcji, żeby ich zabić. Pan
chce przyprowadzić kościół na miejsce selekcji, by oczyścić go i napełnić uzdrawiającą miłością do
narodu żydowskiego. Widziałem ciało Chrystusa otrzymujące nowe życie na miejscu śmierci i
świeżą miłość na miejscu nienawiści. Patrzyłem jak miejsce diabelskiej nienawiści i śmierci
dosłownie zamienia się w miejsce Bożej miłości i życia. Widziałem kościół, kiedyś źródło zła
wyrządzanego Żydom, zmieniający się w źródło miłości, nadziei i wiary dla nich. Wierzę, że
komunia na miejscu selekcji to proroczy, symboliczny akt oznaczający to, co Bóg chce, aby jego
ciało robiło w każdym miejscu. On chce obrócić nienawiść w miłość, a śmierć w życie.

Nowe przesłanie
Wizja zakończyła się obrazem tłumów opuszczających miejsce selekcji i udających się na
wszystkie strony świata z nowym przesłaniem, namaszczeniem i zrozumieniem Bożych
obecnych, proroczych celów odnośnie służby kościoła wśród narodów i jego związku z narodem
żydowskim. Opuszczali to miejsce śmierci z nowym życiem, świeżą wizją i namaszczeniem, aby
czynić uczniami narody i przywrócić je do biblijnych, żydowskich korzeni ich wiary oraz obowiązku
bezwarunkowej miłości i bezkompromisowego świadczenia w mocy Ducha Świętego o tym
nowym życiu dostępnym dla narodu izraelskiego. Miejsce śmierci zamieniło się w miejsce życia.
Miłość zastąpiła nienawiść, a błogosławieństwo przekleństwo.

Dlaczego Wieczerza Pańska?
Wieczerza Pańska jest szczególnym, duchowym doświadczeniem, łączącym nas w bardzo
namacalny sposób z Tym, który ofiaruje swoje przebaczenie i odkupienie tym, którzy przystępują
do niej z pokutą, pokorą, wiarą i posłuszeństwem. Nie ma On nic do zaoferowania tym, którzy
traktują ją jak czystą formalność albo rytuał. Bóg zna serce i nie da się nabrać. Nie przebaczy tym,
którzy wierzą, że przez samo spożycie poświęconego chleba i wypicie odrobiny wina, otrzymają
Jego przebaczenie, jak gdyby miały one w sobie jakieś cudowne właściwości dawania
przebaczenia. Bóg szuka i odpowiada na wiarę i posłuszeństwo (Hebr. 11:6, Jak. 2:26). Wielu
nazistowskich masowych morderców brało udział w cotygodniowej komunii myśląc, że mordując
Żydów czynią Bożą wolę. Tacy ludzie będą podlegać Bożemu sądowi, a nie przebaczeniu.
Komunia, spożywana nie jako sformalizowany rytuał, lecz z posłusznym sercem i żywą wiarą,
staje się dla nas ponadnaturalnym pokarmem (Ew. Jan. 6:27-35, 48-58), który wprowadza życie i
miłość Jezusa-Mesjasza do głębokości naszej istoty. To właśnie to życie i ta miłość obracają lęk w
wiarę, rozpacz w nadzieję, nienawiść w miłość, a śmierć w życie. Przez moc komunii, miejsce
selekcji może stać się szczególnym miejscem, gdzie ciało Chrystusa może zostać oczyszczone i
wyzwolone z wpływów antysemityzmu oraz przywrócone do swojej biblijnej relacji z narodem
izraelskim i odpowiedzialności względem niego.
Gdy wierzący będą opuszczać to miejsce z nową miłością i mocą, antysemityzm w kościele może
zostać wykorzeniony i może się rozpocząć nowy rozdział historii kościoła i narodu żydowskiego.
Miejsce selekcji miejsce śmierci może być odkupione. Może stać się miejscem nowych
początków dla ciała Chrystusa pod względem jego relacji z narodem izraelskim. Miejsce selekcji,
które było miejscem, gdzie życie Żydów się kończyło; może stać się miejscem, gdzie zacznie się
miłość do narodu żydowskiego.
Nasz Król może bezpośrednio wskazać na wroga i powiedzieć: Zrobiłeś z tego miejsca miejsce
śmierci, ale tak jak ja zatriumfowałem nad tobą przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, tak
zatriumfuję nad tobą tutaj. Uczynię z tego miejsca śmierci miejsce życia. Bóg uwielbia odbierać
szatanowi to, co przeznaczył on do złych celów i obracać to w dobro (I Mojż. 50:20, Rzym. 8:28).

Portale życia i śmierci
Jako istoty ludzkie, mamy możliwość wpływania na świat wokół nas zarówno w dobry, jak i w zły
sposób. Jako istoty wpływowe, stajemy się drzwiami lub portalami, których Bóg i diabeł mogą
używać, by wpływać na ten świat. Bóg wypowiada swoje prawdy i przykazania, żeby wpływać na
nas w dobry sposób, dla naszego błogosławieństwa i pomyślności. Natomiast kłamstwa szatana
zawsze przynoszą zło i zniszczenie, ponieważ „on był mężobójcą od początku” (Ew. Jan. 8:44).
Szatan używa kłamstw, żeby wkraść się do naszego życia. Jeśli odrzucamy te kłamstwa,
zamykamy drzwi (portal) wpływu szatana na nasze życie. Jednak gdy słuchamy tych kłamstw
(szatana nie obchodzi, któremu z jego kłamstw uwierzymy każde ma taką samą moc) i wierzymy
im, wywierają one ogromny wpływ na nasze myśli, uczucia, słowa i działania. Stajemy się
portalami, przez które te kłamstwa mogą wprowadzić zło i zniszczenie nie tylko do naszego
życia, ale też do życia każdego, z którym się zetkniemy. Kiedy Adam i Ewa zamiast Pana
posłuchali kłamstw szatana, stali się portalem, który pozwolił grzechowi wejść na świat. Grzech
ten widać wyraźnie w historii pierwszego morderstwa, kiedy Kain zabił Abla (I Mojż. 4:1-16, I Jan.
3:12). Duchowy wróg ludzkości używał i wciąż używa tej samej strategii kłamstw, osiągając ten
sam rezultat śmierć.

Kiedy przestudiuje się historię nazizmu, dojście do władzy Hitlera i rozwój SS (którzy byli
bezpośrednio odpowiedzialni za przeprowadzenie ostatecznego rozwiązania), można zobaczyć,
jak szatan użył kombinacji kłamstw do wypełnienia swojego celu. Połączył rządzę władzy
politycznej, ogromną dumę i nienawiść rasową oraz głębokie wierzenia okultystyczne, by uczynić z
Niemiec portal śmierci, który zapoczątkował II wojnę światową i podsycił holokaust. Dotknęło to nie
tylko naród żydowski, ale całą ludzkość. Ponad 60 milionów ludzi zginęło podczas tej wojny, a jej
konsekwencje do dzisiaj mają wpływ na świat.
Bóg używa swojego Słowa, prawdy, w podobny sposób. Mówi do nas przez Pismo i swojego Ducha.
Możemy otworzyć nasze serce, które jest drzwiami (portalem) naszego życia, na Jego Słowo i wejść
z Nim w głęboką relację. Jezus puka do drzwi naszego serca (Obj. 3:20). Musimy otworzyć te drzwi i
przyjąć Go, aby stać się dzieckiem Bożym (Ew. Jan. 1:12). Jezus porównał siebie do drzwi portalu,
przez który przychodzimy do Ojca (Ew. Jan. 10:9. 14:6). On także nauczył nas, że kiedy dwaj lub
trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich (Ew. Mat. 18:20). Takie zgromadzenie jest
portalem dla Niego, aby przyszedł i objawił się.
Znana historia o portalach w Biblii jest napisana w I Mojż. 28:12-17. Jakub miał sen, w którym
zobaczył aniołów wstępujących i zstępujących po drabinie. Kiedy się obudził, oświadczył, że
miejsce, w którym się znajdował było „bramą (w hebr. shahar drzwi lub portal) do nieba”. W
Ozeaszu 2:17, Bóg obiecuje: z doliny (…) uczynię bramę nadziei. Pod wieloma względami komunia
na miejscu selekcji jest właśnie tym - bramą nadziei w dolinie bólu.

Otwarty portal życia
Podczas tych wizji zobaczyłem, że miejsce selekcji w fizycznym sensie było miejscem, w którym
otwarto portal śmierci. Gdy tylko wróg zebrał tam Żydów, wysyłał ich do komór gazowych.
Zrozumiałem, że Pan chciał zamknąć ten portal śmierci i otworzyć w tym samym miejscu portal
życia.
Byłem oszołomiony tym odkryciem i zadziwiającym kontrastem to przerażające miejsce śmierci
zamienione w miejsce życia! To samo miejsce, gdzie szatan zabijał naród żydowski zamieniło się
w miejsce, gdzie Boża miłość do narodu żydowskiego mogła zostać rozbudzona w ciele Chrystusa.

Odkupienie holokaustu
Później tego wieczoru, kiedy rozmyślałem nad tym, czego doświadczyłem w tym dniu, usłyszałem
głos Pana: „Mam zamiar odkupić holokaust”. Kiedy to usłyszałem, byłem jeszcze bardziej zdumiony.
Zapytałem Go: „Jak to zrobisz? Nie możesz zmienić historii. Jak zagoisz tą ranę, która przekracza
wszelkie opisy i zrozumienie? Jak odkupisz ten horror?”. A On dał mi bardzo prostą i głęboka
odpowiedź: „Serce po sercu, serce po sercu…”.
Alleluja! Tylko Bóg może czynić takie rzeczy! Tylko Bóg może je wypełnić. Tylko On może odkupić
taki ogrom zła. Tylko On może przynieść uzdrowienie takiego bólu. Tylko On może otworzyć portal
miłości i życia w miejscu nienawiści i śmierci. Tylko Bóg może wzniecić miłość do narodu
żydowskiego w ciele Chrystusa. Tylko Bóg może dać objawienie swojemu kościołowi odnośnie
biblijnej relacji i odpowiedzialności względem narodu żydowskiego. Żaden kaznodzieja ani
nauczyciel, prorok albo apostoł nie może tego zrobić. Jest to wyłącznie działanie samego Boga!
Amen.

Zaproszenie na miejsce selekcji
Wizja komunii na miejscu selekcji może być podsumowana w ten sposób: szatan sprowadzał
Żydów na miejsce selekcji, aby ich zabić; Bóg chce przyprowadzić swój kościół na miejsce
selekcji, aby napełnić go życiem, dając mu miłość do Żydów. Przychodząc w pokorze i pokucie na
miejsce selekcji i biorąc udział w komunii, kościół może zostać uwolniony od ducha
antysemityzmu i napełniony miłością do narodu żydowskiego. Kiedy kościół przyjmuje komunię i
pokutuje za swoje grzechy względem narodu żydowskiego, może je porzucić, tak by już więcej nie
miały miejsca w życiu i nauczaniu kościoła. Ta Wieczerza Pańska może później sprawić, że kościół
otrzyma świeży przypływ miłości do narodu żydowskiego i nowe namaszczenie umożliwiające mu
okazywanie tej miłości Żydom i innym narodom świata.
Proszę, zrozumcie, że łamanie chleba na miejscu selekcji nie jest pyszałkowatą, chrześcijańską
uroczystością, która ma na celu pokazanie wyższości chrześcijaństwa nad judaizmem, nie jest
także próbą pomniejszenia wagi tego, co się tu wydarzyło nie daj Boże. Takie myśli byłyby
demonicznym wypaczeniem tej wizji. Auschwitz na zawsze pozostanie miejscem horroru i żałoby.
Ta prorocza wizja dotyczy ciała Chrystusa przychodzącego na to miejsce bólu dla narodu
żydowskiego i identyfikującego się z nimi w pokorze i pokucie za historię swojego antysemityzmu.
Chodzi o to, żeby ciało Chrystusa przybywało na to miejsce śmierci, aby przez łamanie chleba
ogłaszać zwycięstwo Mesjasza nad grzechem i śmiercią oraz to, że Boże cele dla kościoła i
narodu żydowskiego się wypełnią.
Wierzę, że Bóg włoży w serca członków ciała Chrystusa na świecie pragnienie przystąpienia do
łamania chleba na miejscu selekcji przynajmniej raz w życiu. Kiedy to zrobią, będą mogli wejść na
nowy poziom udziału w obecnych celach Pana dla kościoła i narodu żydowskiego, ponieważ
opuszczą miejsce selekcji z nowym sercem dla narodu żydowskiego.
Czy holokaust można całkowicie usunąć ze świata? Nie, dopóki Pan nie powróci. Ale możemy
współpracować z Duchem Świętym w usuwaniu antysemityzmu z ciała Chrystusa na świecie,
serce po sercu, serce po sercu...

Co możemy zrobić?
Prosimy, abyście w modlitwie rozważyli, do czego Bóg was powołuje, teraz, kiedy już wiecie
o możliwości odkupienia holokaustu. Pomóżcie mi pokazać tę wizję ciału Chrystusa. Módlcie się o
nas i pomóżcie wspierać to prorocze dzieło końca czasów waszymi darami finansowymi.
Możemy zaobserwować ciągły wzrost islamskiej nienawiści do Żydów i Izraela, proszę więc,
dołączcie do naszej bitwy przeciwko antysemityzmowi na świecie. Modlę się, abyśmy nie byli
zwiedzeni wierząc, że następny holokaust już się nie wydarzy. Oto kilka rzeczy, które możecie
zrobić:
1. Uczestniczcie w Wieczerzy Pańskiej na miejscu selekcji. Rozważcie w modlitwie podróż do
Auschwitz razem z nami.
2. Wesprzyjcie tę służbę. Jeżeli nie możecie pojechać na miejsce selekcji osobiście, proszę
rozważcie wsparcie kogoś, kto się tam wybiera albo pastorów, którzy organizują wydarzenia
takie jak konferencja „Z holokaustu do żywej nadziei”. Jeżeli nie jesteście w stanie wesprzeć
tego finansowo, rozważcie wsparcie w modlitwie i poście tych, którzy pojadą w taką podróż.
3. Poproście o więcej informacji. Proszę, skontaktujcie się z nami przez naszą stronę internetową:
www.HMMin.com albo napiszcie na e-mail: DrM@HMMin.com

Wnioski
Bóg w swojej niezbadanej opatrzności pozwolił i nadal pozwala, aby na ziemi był ogrom zła i
cierpienia. Czasami nawet zło jest popełniane w Jego imię przez tych, którzy twierdzą, że Go
reprezentują. Pozwolił, aby kościół, pod wpływem demonicznych doktryn, źle Go pojął, a nawet
stał się narzędziem w rękach diabła w prześladowaniu Żydów.
W tym samym czasie Jego Duch inspiruje i namaszcza Jego prawdziwych apostołów do
wypełniania Jego planów i celów. Dzisiaj, przywraca kościół do jego biblijnej relacji i
odpowiedzialności względem narodu żydowskiego. Odrodzenie to ma miejsce w całym ciele
Chrystusa, we wszystkich narodach na świecie. Jako część tego odrodzenia, Pan dał nam wizję,
aby zwoływać ciało Chrystusa z narodów ziemi do łamania chleba na miejscu selekcji w obozie
śmierci Birkenau.
Poniższe zdjęcie wykonano w trakcie przeprowadzania selekcji w Birkenau podczas wojny.
Nastepne zdjęcie zrobiono podczas komunii na miejscu selekcji w 2008 roku. Trzymam dwa
złączone kawałki drutu kolczastego z ogrodzenia obozowego, które dał mi pastor Werner Oder,
którego ojciec był nazistowskim esesmanem i masowym mordercą.
W momencie, gdy podniosłem do góry ten szczególny symbol holokaustu i nadziei, ogłaszając,
że jedynie odkupienie nabyte przez śmierć Mesjasza na krzyżu może odwrócić holokaust w
nadzieję, na niebie pojawił się krzyż utworzony przez dwa przelatujące samoloty.

